Volunteers JGP Bratislava 2018
Slovenský krasokorčuliarsky zväz organizuje v dňoch 20. - 26.08.2018 medzinárodnú krasokorčuliarsku
súťaž ISU Junior Grand Prix in Figure Skating, Bratislava 2018. Ako žiadne iné, ani toto podujatie
sa nezaobíde bez Vašej pomoci. Ak máte záujem stať sa členom tímu dobrovoľníkov na tomto podujatí,
vyplňte formulár a my sa Vám ozveme. Následne budete pozvaný na krátky pohovor. Tešíme
sa na spoluprácu a Vašu účasť.
* Povinné údaje
Meno* :

Priezvisko* :

Vek* :

Jazykové znalosti* :

Máte skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva z iných podujatí?* :

Áno

Nie

Ak áno, z akých podujatí? :

V akej oblasti by ste chceli pracovať počas medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže ISU Junior
Grand Prix in Figure Skating Bratislava 2018? (Pri výbere je dôležité si uvedomiť, že nie všetci
dobrovoľníci budú mať možnosť byť zadelení na pozície priamo na zimnom štadióne).

Welcome desk
Catering
Printing office
Technické zabezpečenie
Security
Dopingový ambasádor
Asistencia pri tréningoch

Ceremonies
Logistika / Doprava
Asistent organizačného výboru
Akreditácia

Aké sú Vaše očakávania a silné stránky?* :

Disponujete vodičským preukazom? Ak áno, aký typ? :

Prečo by sme si mali vybrať práve Vás?* :

E-mailová adresa* :

Súhlas so spracovaním osobných podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len: „nový zákon o ochrane
osobných údajov“) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“).
Účinnosťou nových predpisov sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a Smernica Európskeho parlamentu a Rady
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov.

Súhlasím

Nesúhlasím

